Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Názov projektu:
Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ)
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Ministerstvo vnútra SR v súčasnosti implementuje projekt Elektronizácia služieb informačných systémov na úseku
Policajného zboru (ESISPZ). Tento projekt chápaný ako východisková situácia pre RPESISPZ realizuje niekoľko
cieľov súvisiacich so zefektívnením a stransparentnením práce policajného zboru, ako podpora informačnými
systémami pre plánovanie v rámci PZ SR, príjem tiesňovej linky 158, operatívne riadenie udalostí, procesy nástupu
a ukončenia služby, implementuje GIS pre uvedené procesy, riešenie pre archív videa primárne z „inteligentných
vozidiel“. Podpora informačných systémov pre príjem hovorov na linkách tiesňových volaní (112, 158, 150) a
následné spracovanie udalostí prebieha v samostatných informačných systémoch bez patričnej integrácie. Pôvodné
systémy pre príjem hovoru sú prevádzkované na HW a SW na hranici podporovateľnosti a je potrebný ich upgrade.
Tlačivá výkonu PZ SR nie sú v projekte ESISPZ riešené a ostávajú plne manuálne, resp. len so základnou podporou
štandardných kancelárskych aplikácií. Infraštruktúra pre zber videozáznamov z vozidiel bude v projekte ESISPZ
rozšírená na približne polovicu policajných útvarov disponujúcich príslušne vybavenými vozidlami.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Systémy pre príjem hovorov na linkách tiesňových volaní 112, 150, 158 budú integrované jednak na úrovni hlasovej
komunikácie a jednak na úrovni dátovej komunikácie pri zdieľaní kľúčových atribútov riešených udalostí. Tento stav
umožní efektívnejšiu spoluprácu medzi zložkami a transparentnejšie zachytenie genézy riešenia jednotlivých
udalostí.
Zároveň budú všetky systémy napojené na centrálny rezortný GIS, čo im umožní využívanie jednotných
aktualizovaných mapových podkladov.
V oblasti videoarchívu bude rozšírené centrálne diskové pole, čo umožní ukladanie väčšej celkovej dĺžky videí vo
vyššej kvalite. Zároveň bude každý policajný útvar disponujúci "inteligentnými" vozidlami vybavený príslušnou
technikou a aplikáciou na zber videí získaných počas služby v týchto vozidlách.
Tlačivá výkonu hliadok budú elektronizované, s integráciou napr. na Register fyzických osôb pre jednoduchšie
stotožňovanie osôb a zefektívnenie vypĺňania ich údajov v tlačivách. Z tohto komponentu budú automaticky
generované štatistiky tak, aby sa eliminovalo ich duplicitné manuálne vytváranie príslušníkmi PZ SR a zber v rámci
hierarchie PZ SR.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt bude realizovaný formou externej dodávky na základe verejného obstarania a zmluvy. Obstaranie prebehne
v dvoch etapách. Obstaranie služieb SW vývoja a základného HW, pričom sa využije existujúca dodávateľská zmluva,
ktorá bola obstaraná pre projekt ESISPZ, z ktorej len časť je realizovaná v projekte ESISPZ. Obstaranie HW, resp.
appliance zariadení bude realizované v rámci generálnej zmluvy pre dodávky tovarov (HW a SW) a súvisiacich služieb
pre MV SR. Aktivity projektového riadenia budú realizované interne zamestnancami MV SR, podobne aj aktivity
publicity a informovanosti s výnimkou obstarania špecifických služieb a tovarov vyžadovaných pre efektívne riešenie
tejto oblasti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Najväčší prínos projektu z pohľadu občana aj štátu je v modernizácii príjmu volaní na tiesňových linkách, od ktorého
priamo závisia životy ľudí. Zmena nastáva na všetkých úrovniach, t.j. spôsobe a redundancii prepojenia s
telekomunikačnými operátormi, HW a SW zabezpečujúci spracovanie a smerovanie hovorov, aplikačné vybavenie
pre interakciu operátora a interakciu jednotlivých zložiek navzájom. Niektoré komponenty tohto reťazca už sú na
hranici ďalšej podporovateľnosti a preto je ich aktualizácia nespochybniteľným prínosom.

Integrácia systémov pre podporu tiesňových liniek a rádiovej siete zefektívni výmenu údajov medzi jednotlivými
zložkami IZS a aj prácu samotných operačných dôstojníkov. Integrované informačné systémy umožnia aj
zverejňovanie konsolidovaných informácií z prostredia príjmu hovorov na tiesňové linky, čo je podporené príslušnou
eGov službou.
Elektronizácia tlačív hliadok PZ SR a rozšírenie siete akvizičných uzlov videoarchívu zefektívni prácu PZ SR a umožní
viac sa venovať samotnému poslaniu PZ SR oproti administratíve a úkonom spojeným s presunmi kvôli odovzdaniu
videozáznamov.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Vzhľadom na kritickosť prvkov budovaných v projekte je ich udržateľnosť jednoznačnou povinnosťou, ale aj jednou z
primárnych úloh Ministerstva vnútra SR. Zabezpečovanie Integrovaného záchranného systému je a bude musieť byť
zabezpečované nepretržite bez ohľadu na projekt. Operátori si po istom čase na zlepšenú podporu informačnými
systémami zvyknú a bude to pre nich pracovným štandardom, ktorý MV SR bude ďalej zabezpečovať a rozvíjať. To
platí aj pre integráciu rádiovej siete.
Elektronické tlačivá hliadok budú súčasťou komplexnejšej sady systémov, ktoré vzniknú v projektoch ESISPZ a
RPESISPZ ako prvá iterácia týchto systémov v rámci PZ SR. MV SR bude zabezpečovať ich ďalší rozvoj vyplývajúci
jednak zo skúseností z ich používania a jednak z ďalších možností, ktoré sa otvoria implementáciou ďalších projektov
vo verejnej správe a z možných benefitov integrácie týchto systémov.
Riešenie pre videoarchív vnesie novú úroveň transparentnosti do práce polície a je dimenzované tak, že
nepredpokladá v horizonte 5 rokov významnejšie náklady. Ďalší rozvoj bude zrejme súvisieť s pribúdaním vozidiel s
kamerami a pridávaním ďalších zdrojov videozáznamov do systému.
Výška schválenej pomoci:
9 000 000,00 €
Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
VK 23.02.2015
Jaroslav Mikla, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Ivan Zemko (zastupoval Petra Kostolného), Kornélia Čajková
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú os
1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o delegovaní právomocí
z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo dňa 22.12.2009, v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o schválení/neschválení žiadostí o nenávratný
finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s odporúčaním
Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu Informatizácia spoločnosti.

